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 शी एका छोट्मा भुरीची कशाणी आशे जजने भोठी स्लप्नं फघघतरी शोती. 

 त्मा भुरीरा पक्त शळषण शलं शोतं. ऩण योडशेळमाभध्मे भुरींवाठी शळषण 
जलऱजलऱ अळक्म शोतं. म्शणून ती आऩल्मा बालाची ळाऱेतरी ऩुस्तकं 
लाचामरा-शरशामरा शळकरी आणण गुयं चयत अवतांना ती भोजामरा शळकरी.   

 जेव्शा ती भुरगी एक तरुण ऩत्नी आणण आई झारी, तवे्शा घतने आऩरं 
रक्ष्म कागदाच्मा तुकडांलय शरशरं आणण त ेएका डब्मात टाकून, तो भातीत 
ऩुयरा. शी एक प्राचीन आफ्रिकी रूढी शोती जी घतरा नेशभी आठलण देत अवे 
की ती आऩरी स्लप्नं कधीच वोडू ळकत नाशी.  

घतने अभेरयकेत जालून एक डडग्री घेण्माचं स्लप्नं ऩाहशरं शोतं. भग दवुयं 
अजून भोठं स्लप्नं ऩाहशरं. आणण ळेलटी घतने आऩल्मा गालातल्मा वगळ्मा 
भुरा-भुरींना शळषण हदरं. 



ती भरुगी जजने आऩरी  

स्लप्नं एका डब्मात ऩुयरी 



घतरा एक भरुगा वभजर ंगेर ंशोत.ंआई-लडडरांनी घतचे एक वम्भानजनक 

ळोना  भरुांचे नाल शी घनलडरे शोत,ेज्माचा अथथ शोता "आत्भाचा आलाज ऐक.” 
ऩण त्मा थंडीच्मा वकाऱी एका छोटे गाल जे आता णझम्फाव्ले भध्मे आशे, 

ती वमूोदमाच्मा लेऱच्मा छान आगीच्मा गोळ्मावायखी ती जन्भरा आरी. 
भरुीच्मा आजीने रलकयच घतची जन्भ नाऱ काऩरी आणण ती आईच्मा 

पाटरेल्मा कऩड्माभध्मे ठेलत त ेकाऩड कयकचून फांधर.ं भग घतने त ेकाऩड 
रार धयतीच्मा खारी गाडर.ं 

“शी आऩरी प्राचीन यीत आशे,” आजी म्शणारी. “ज्मा फाऱाची जन्भ नाऱ 
जशभनीत गाडरी जात ेत ेनेशभी आऩल्मा घयाची आठलण ठेलते.” 



छोटी  भरुगी एका झोऩडीत लाढरी-भोठी झारी. घयाचे छप्ऩय घावाचे शोत े
आणण त्माचं दाय भातीचे शोत.े  

योज ती भरुगी कुटंुफाची गयंु वांबाऱत अवे आणण अनेक भरैालरून ऩाणी 
आणण जऱण्मावाठी राकड ंआणत अवे. कधी-कधी घतरा ळाऱेच्मा यस्त्मात 
ऩसु्तके घेतरेरी भोठी भरु ंहदवत अवत.  ओश, फ्रकती छान शोईर त्मांनी त्मांची 
ऩसु्तकं भरा हदरी आणण भाझ वयऩण त्मांनी घेतर ंतय 

ऩण घतच्मा गालातल्मा अधधकांळ  छोट्मा भरुींवाठी शळकणे आणण 
ळाऱेत जाणं “अळक्म” शोत.ं जय कुटंुफाकड ेऩवेै अवतीर तय त ेआऩल्मा 

भरुगमांना ळाऱेत ऩाठलत. भरुींना घयी स्लमऩंाक कयाला रागे, वपाई 
कयाली रागे आणण ऩाणी, राकड ंआणामरा रागत. 



छोट्मा भरुीच्मा घयातल्मा प्रत्मेक भहशरेने “अळक्म” ळब्द ऐकरा 
शोता. त्माऩेषा अधधक दुुःखदामक अजून काशी नव्शत,े जेव्शा छोट्मा 
भरुीने आऩल्मा काकुच्मा डोळ्मात ऩाणी ऩाहशरे, कायण ती आऩल्मा 
ऩतीचे ऩत्र लाचू ळकत नव्शती. कोण्मा अनोऱखीकडून ऩत्र लाचून 
घेण्माशळलाम घतच्माकड ेकोणताशी ऩमाथम नव्शता.  

“शे व्शामरा नको!”  छोटी भरुगी आऩल्मा आई आणण आजीलय 
ओयडरी. 

भहशरांनी त्मा भरुीचे म्शणणे भान्म केरे. 
घतची आजी म्शणारी, “आऩल्मारा लाचण्मावाठी आणण 

शरशण्मावाठी एका तरुण भरुीच्मा डोळ्मांची गयज आशे.” 
“कदाधचत ती त ूशो!” 



छोट्मा भरुीने ठयलरे की ती त्मांचे डोऱे शोईर. 
ती लाचामरा आणण शरशामरा नक्की शळकेर. 

घतने आऩल्मा बालाची ळाऱेची ऩसु्तके उधाय 
घेतरी आणण त्माची ऩान ंउरटरी. ऩसु्तकाची ऩाने 
शवणायी भाणव,ं भोठी ळशयं आणण उंच इभायतींच्मा 
धचत्रांनी बयरेरी शोती.  

घतच्मा बालाने, घतनळनेे त्मा ऩसु्तकाचे अजफ 
नाल घेतरे - बगूोर. त्मा ळब्दांनी भरुीच्मा जजबेरा 
गदु्गदु्गलु्मा केल्मा.  

“भी तरुा लाचामरा-शरशामरा शळकलेन,” बाऊ 
म्शणारा. “ऩण त ूशी गोष्ट गपु्त ठेलामरा शली. 
आणण त्मा फदल्मात तरुा काशी कयाले रागेर.” 

छोटी  भरुगी शवरी आणण घतने लचन हदरे. 



घतनळनेे  छोट्मा फहशणीरा ळोना ऩद्धीतीने म्शणजे गाण्माच्मा भाध्मभातनू 
लाचामरा शळकलरे.  

ती स्लय आणण  व्मजंन शळकरी. आऩल्मा बालाच्मा स्लाध्मामऩसु्तकातनू प्रत्मेक 
अषय वभजून घेतरे आणण ती त्माचा ध्लनी गाऊन शळकरी.   

ज्माप्रकाये ती गोधडी कयण्मावाठी कऩडा शळलामरा शळकरी, त्माप्रकाये छोटी भरुगी 
ळब्द तमाय कयण्मावाठी स्लय आणण व्मजंनारा एकत्र शळलामरा शळकरी. ओश, 

अषयांनी ज्माप्रकाये ळब्द घनभाथण केरे, त्मात कवे यशस्म रऩरेरे अवत.े आणण 
ज्माप्रकाये ळब्द कशाणी वलणतात, त्मात वदु्धा ळब्दांचे यशस्म रऩरेरे अवत.े  कधी-कधी 
ती आऩल्मा अभ्मावात एलढं रष कें हित कयामची की ती गयुांकड ेफघणं वलवरून 
जामची. ती त्मांना फ्रपयामरा आणण ळजेायच्मा भक्माच्मा ळतेात चयामरा वोडून देत 
अव.े 

. 



 छोट्मा भरुीरा शळकामरा इतकं आलडत शोत ेकी ळाऱेचा हदलव वऩें 
ऩमतं ती स्लतुःरा योखू ळकत नव्शती. भक्माचे ळते घतचा लगथ झारा, आणण 
गयंु घतचे वलद्माथी झारे. घतने आऩल्मा वलद्माथांना नाल ंहदरी आणण घतने 
त्मांना वलसान आणण  गणणत  शळकलर–ेजे घतचे आलडीचे वलऴम शोत.े जेव्शा ती 
गयंु चयण्माच्मा लेऱी गणणत ंवोडलत अवे तवे्शा गालातरी इतय भरु ं
घतच्माकड ेइळाया कयत म्शणत, “ती गयुांना शळकलण्माचा प्रमत्न कयत आशे,” 
त ेम्शणत, “गयंु कधीशी शळकू ळकत नाशी.” 



जेव्शा भरुगी ळाऱेत जाऊ रागरी त्मानतंय रगेचच घतचं गाल फदर ूरागर.ं 

मदु्ध आणण दषु्काऱाभऱेु गालातीर ऩरुुऴांना ळशयातीर कायखान्मांकड ेआणण 
ऩशाडा जलऱच्मा वोन्माच्मा खाणी कड ेढकररे. जेव्शा त ेऩयत मेत तवे्शा त े
भोठ्मा ऩानांच्मा झाडाखारी आयाभ कयत अवत. त ेझाडाच्मा पांद्मांना फॅटयीलय 
चारणाया येडडओ अडकलत आणण जगबयच्मा फातम्मांचा आनदं घेत अवत.   

छोटी  भरुगी आऩरा गशृऩाठ कयत ेलेऱी त्मा फातम्मा ऐकत अवे.  येडडओचे 
कामथक्रभ त्मा भरुीरा दयू-दयू घेलनू गेरे. ऑस्टे्रशरमा! मयूोऩ! अभेरयका!  ती वलचाय 
कये, ती कधी त ेदेळ आणण ळशयं फघ ूळकेर. 
 



चंि उगलत शोता आणण भालऱत शोता, शऱू-शऱू छोटी भुरगी एक मुलती,एक 
ऩत्नी आणण आई झारी. घतचं गाल ऩण काशीवं नलं झारं. मुद्ध वभाप्ती भुरं 
आणण भुरींच्मा ऩुढच्मा वऩढीवाठी आळा आणण ऩरयलतथन घेलून आरी.  

प्रत्मेक लेऱी जेव्शा ती आऩल्मा भुरांना ळाऱेत ऩाठला तेव्शा तरुण आईचा 
उत्वाश लाढत अवे. ज्मा पे्रभाने ती त्मांना खाऊ घारे त्माच पे्रभाने ती त्मांना 
शळकामरा पे्ररयत कयत अवे. 



इतय रोकांनी वदु्धा घतचे स्लप्न वाकाय शोण्मावाठी भदत केरी. णझम्फाव्लेने 
दयूलयच्मा शळक्षषत ऩरुुऴ आणण जस्त्रमांचे स्लागत केरे. जे तरुण आईच्मा गालाच्मा 
फाफत अधधक जाणून घेण्मावाठी इतय देळातनू मेत शोत.े एका गोष्टीचा तरुण 
आईलय पाय प्रबाल ऩडरा. अभेरयकेत  ऩरुुऴ आणण भहशरा दोघेशी आऩल्मा आलडीचे 
वलऴमांचे अध्ममन तोऩमतं करू ळकत शोत,े जोऩमथत त्मांना आलडत शोत.े  



घतरा अजून काशी वभजण्माच्मा आधी घतचे स्लप्न ंअजून भोठं 
झार ंशोत.ं ती ऩढुच्मा शळषणावाठी अभेरयकेत जाणाय शोती. 

जो-रक  नालाच्मा एका दमाऱू भहशरेने त्मा तरुणीरा आधाय हदरा 
शोता.  

“जय त ूखयंच शे स्लप्न वाकाय करू इजच्छत,े” ती म्शणारी, “तय 
त ेप्राप्त कयणं ळक्म शोईर.” 

“त ेप्राप्त कयणं ळक्म शोईर?” तरुणीने ऩयत वलचायर.ं 

"हटनोगोना!"  ती ळोना बाऴते कुजफजुरी. 
स्लप्न ंऩाशणाऱ्मावाठी त ेफ्रकती ळजक्तळारी ळब्द शोते.  



तरुणी ती खळुखफय आऩल्मा आईरा वांगण्मावाठी ऩऱारी.  
“तू आऩरी स्लप्नं शरहशरी ऩाहशजे आणण त्मांना जशभनीत 

ऩुयरं ऩाहशजे,” घतच्मा आईने वुचलरं. “धयती आई त्मांना 
लाढण्मावाठी भदत कयेर.” 

शी  एक प्राचीन प्रथा शोती, ते जन्भ नाऱ ऩुयण्मावायखे शोते.  
"आऩरी स्लप्नं वाकाय कयण्मावाठी ऩुऱ्मा जगालय बयोवा ठेल 

फाऱा.” 
तरुणीने रगेच कागदाच्मा तुकड्मालय चाय स्लप्नं शरहशरी: 

अभेरयकेचा प्रलाव, एक ऩदली शभऱलणे, भग दवुयी, भग घतवयी 
ऩदली आणण त्मानंतय वगळ्मात उच्चतभ ऩदली शभऱलणे. 

घतने कागद एका जुन्मा टीनच्मा डब्मात ठेलून हदरा.  

“थांफ!!“ घतची आई ओयडरी. “भुरी तुझ्मा स्लप्नांना काशीच 
अथथ याशणाय नाशी, जोऩमतं तू आऩल्मा रोकांवाठी काशी बेट 
ऩयत देत नाशी. आऩल्मा रोकांची नेशभी आठलण ठेल.” 

भग तरुणीने ऩाचलं स्लप्नं जोडरं: आऩल्मा गालारा 
शळषणाची बेट देणे. त्मानंतय घतने आऩरा डफा त्माच ळेतात 
ऩुयरा. जजथं ती आऩरी गुयं चयतांना फघामची.  

"हटनोगोना!"  ती गामरी. 



 तो घतच्मावाठी एक वलळेऴ हदलव शोता, त्माहदलळीत्मा तरुणीवाठी एक 
अजफ घतकीट आणण एका वलवलवलद्मारमाचा शळक्का अवणाये एक ऩत्र 
ऩोस्टाने आरं शोतं. अनेक लऴांचा अभ्माव आणण बयऩूय भेशनती नंतय आता 
ती ळेलटी अभेरयकेत जाणाय 

घतची फॅग बयण्माआधी त्मा भुरीरा प्रलावावाठी अजून ऩैळांची गयज 
शोती.त ेघतरा कवे शभऱणाय? 

तरुणीची आई गालच्मा प्रभुखारा बेटामरा गेरी.गालचा प्रभुख  

त्मा तरुणीचा आणण घतच्मा दाफून ठेलरेल्मा स्लप्नांचा खूऩ  

वन्भान कयत शोता. 

त्मा तरुणीरा न वांगता, प्रभुखाने प्रत्मेक गालकऱ्मारा वांधगतरं शोतं की, त्मा 
भुरीचा प्रलाव वुरब कयण्मावाठी जे कयता मेईर त ेकया. काशींनी घतरा भदत 
कयण्मावाठी आऩल्मा कोंफड्मा, बुईभुगाच्मा ळेंगा वलकल्मा. दवुऱ्मांनी आऩरं पे्रभ आणण 
ऩाहठंफा दाखलण्मावाठी ऩैळांच्मा  रुऩात भदत केरी. आता त्मा भुरीच ेस्लप्नं वत्मात 
मेणाय शोतं. 



जेव्शा तरुणी, अभेरयकेत जाणाऱ्मा वलभानात चढरी,तेव्शा घतने 
आऩल्मा आईचा वलचाय केरा. जेव्शा घतच्मा  ळाऱेचा ऩहशरा हदलव वुरु 
झारा तेव्शा घतने आऩल्मा बालाचा चेशया आठलरा. उशळया यात्री ऩमतं ती 
वलवलवलद्मारमाच्मा लाचनारमात ती लाचत अवे तेव्शा घतरा आऩरं गाल 
आठलत अवे. जेव्शा ती आऩल्मा भुरांच्मा जेलणावाठी वंघऴथ कयत शोती 
तेव्शा घतरा जो-रकचे ळब्द आठलरे. आणण जेव्शा घतरा लाटे की घतचं 
स्लप्नं शातातून घनवटत आशे तेव्शा ती कुजफुजे, "हटनोगोना." 



 घतरा प्राप्त कयणे ळक्म झारे. 

तरुणीने एका नतंय एक ऩदव्मा शभऱलल्मा. 

आणण ळलेटी घतचं स्लप्नशंी ऩणूथ झार.ं घतने णझम्फाव्लेभध्मे छोट्मा भरुी 
आणण भरुांवाठी शळषण आणर,ं जवे की घतने काशी लऴाथऩलूी लचन हदरे 
शोत.े 



वप्रम  लाचक, 

ग्राभीण  योडशेळमा (जो  आज णझम्फाब्ले नालाने ओऱखरा जातो) भध्म ऩारन ऩोऴण झारेरी एका तरुण 
भरुीच्मा रुऩात भाझं जीलन गरयफी, कंफय भोडून ऩडरे एलढे कष्ट आणण मदु्धाची तीव्र बमानक जस्थतीभध्मे 
आकायारा मेत शोत.े ऩण ळाऱा आणण ऩसु्तकांनी भरा एक नलीन जग दाखलरे. एक जादभूम जागा जजथं 
कुऩोऴण आणण हशवंा दैनहंदन जीलनाचा हशस्वा नव्शता.  भरा जे जीलन  शल ंशोत-ं एक अव ंजीलन जजथं भरा 
शळषण,खाण्मावाठी बयऩयू काशी आणण ळांतता शभऱेर.  भाझ्मा आईने आणण आजीने भरा वलवलाव हदरा की 
भाझ्माजलऱ स्लतुःरा आणण जगारा फदरण्माची ताकद आशे. आणण नतंय जो-रक – एका अभेरयकी कामथकतीने 
भरा एक अवा ळब्द शळकलरा ज्माने भरा यस्ता दाखलरा- त ेप्राप्त कयणं मोगम आशे.   

भाझा दृढ वलवलाव आशे की शळषण शा गरयफीतनू फाशेय घनघण्माचा एकभेल भागथ आशे. आणण भरा 
भाहशत आशे की भरा ज्मा वधंी शभऱाल्मा त्मा खूऩ प्रबाली झाल्मा नवत्मा जय भी त्मा घेतल्मा नवत्मा. 
२०११ च्मा जुर ैभध्मे, भाझ्मा  भनात रशानऩणच्मा ळाऱेचे ऩनुघनथभाथण कयण्माची मोजना आरी.  भटाऊ 

प्राथशभक ळाऱा,  ओऩया वलनिे, वेल द धचल्रन, आणण इतय रोकांच्मा उदाय भदतीने आता नलीन लगथ, खेऱाचे 
भदैान, एक लाचनारम आणण स्लच्छ ऩाणी देणायी फोअयने ववुज्ज आशे. भाई पाउंडळेन, भटाऊ  आणण ऩणूथ  

षेत्रच्मा आवऩावच्मा वभदुामांभध्मे जलऱजलऱ ऩाच शजाय भरुांना ळषैणणक  ववंाधन  उऩरब्ध  कयत आशे.  

शळषक, आई-लडीर, नातलेाईक आणण शभत्र आभचे वगळ्मात भोठी वऩंत्ती आशे. 

त ेआभच्मा भरुांच्मा वलकावात भशत्लऩणूथ बशूभका घनबाल ूळकतात. भरा आळा आशे की शी कशाणी 
भरुांना स्लप्न ंफघण्मावाठी आणण भेशनत कयण्मावाठी पे्रयणा देईर. 

एका छोट्मावमा भरुीची शी खयी कशाणी जजने एक अळक्म स्लप्न ंवाकाय केरे.  



पे्ररक आणि खरी कहािी 


